
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Oláh Zoltán Táncsics Mihály u. 39. sz. alatti lakos, a mellékelt kérelemmel fordult Békés
Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez, amelyben kéri, hogy a tulajdonát képező
3736/4 hrsz-ú ingatlan szomszédságában lévő, Békés Város Önkormányzata kizárólagos

tulajdonát képező 3736/2 brsz-ú ingatlanból (5630 Békés, Szarvasi u. 66., BKSZ Kft.
telephelye) 76 m2 nagyságú részt telekhatár-rendezési eljárás keretében megvásárolhassa.

Sorszám:

Ny/16.
Döntéshozatal módja:

Tárgy:

Onkormányzati
értékesítése telekhatár
rendezési eljárás keretében

terület

Minősített többség az SZMSZ
23. -a alapján

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Véleményező bizottság:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előkészítette:

Nánási Zsolt osztályvezető,
Gazdasági Osztály
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 30-i ülésére

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyoriról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban.’ Vagyonrendelet) 7. (1) alapján a tulajdonosi jogokat az Onkrmányzat
Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. A Vagynrendelet
13. d) pontja alapján 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati vagyontárgy
elidegenítése esetén a pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület abban az esetben is
eltekinthet, ha a vagyontárgy értékesítése magánszemély, jogi személy vagy jogi személynek
nem minősülő gazdálkodó szervezet részére történik. Ebben az esetben a képviselő-testület által
megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése. A telek eladási árát 600 Ft/m2 áron
javaslom megállapítani.

A Vagyonrendelet 12. (1) alapján a korlátozottan forgalomképes vagyontárgy
tulajdonjogának átruházása esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt a
vagyontárgy forgalomképessé nyilvánításáról és a rendelet 3 . mellékletébe történő átvezetésről.
A telekhatár rendezési eljárás lefolytatása megtörtént, melynek költségeit a kérelmező viselte.
Az ingatlan tulajdonba adása, a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetése adásvételi
szerződés megkötése után lehetséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról
és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
13. d) pontja alapján a Békés Város Onkormányzata kizárólagos tulajdonát
képező, Békés, belterület 3736/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból, 76 m2
nagyságú terület értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés, belterület 3736/2 helyrajzi
szám alatti ingatlanból 76 m2 alapterületű részletet - telekhatár-rendezési eljárás
keretében - értékesít Oláh Zoltán (szül. hely, idő: Gyula, 1961. 05. 04., a.n.: Farkas
Eva, cím: 5630 Békés, Táncsics Mihály u. 39.) részére bruttó 600,- Ft/m2 áron,
inindösszesen bruttó 45.600,- Ft vételáron.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. július 22. (;Z’:
Kálmán Tibor
polgármester
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Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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Nánási Zsolt

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

From: Zoltán OIáh [mailto:olahzoltanO2O2@gmail.com}
Sent: Thursday, May 14, 2020 1:34 PM
To: varoshaza@bekesvaros.hu
Subject: Násái Zsolt

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Alulírott Oláh Zoltán (Gyula, 1961 .05.04.) azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a 3736(4 hrsz-ú
ingatlanon előtt lévő önkormányzati területet meg szeretném vásárolni.

Tisztelettel: Oláh Zoltán L ——------

Mentes a vírusoktól. www.avast.com
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Békési Polgármesteri Hivatal <varoshaza@bekesvaros.hu>
2020. május 14. 13:38
‘Nánási Zsolt; Kálmán Tibor
FW: Násái Zsolt
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